วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557

การศึกษาศักยภาพเชิงพืน้ ที่ของชีวมวลสาหรั บผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย
พุฒชิ าติ คิดหาทอง1,*, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ 2 และ อัจฉริยา สุริยะวงค์ 1
1

ภาควิ ชาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
2
สถาบันวิ จยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
*Email: puttichart.k@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้ าภายในประเทศ ณ ปั จจุบนั และ
นาไปเปรี ยบเทียบกับกาลังผลิตไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2573 ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573
ชีวมวลที่นามาศึกษา คือชีวมวลจากพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดของไทย ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย ข้ าวโพด มันสาปะหลัง และปาล์มน ้ามัน
ซึ่งแบ่ง เป็ นสองประเภท คือ ประเภทกระจุกตัว และประเภทกระจายตัว ปั จจัยที่นามาวิเคราะห์ ได้ แก่ พืน้ ที่เพาะปลูก
ระยะห่างของสายส่งไฟฟ้ า และโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กและเล็กมาก โดยใช้ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการทาแผนที่
จากการศึกษาพบว่าพื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศมีศกั ยภาพในการนาชีวมวลมาใช้ ผลิตไฟฟ้ า โดยศักยภาพเชิงพื ้นที่ของ
ชีวมวลประเภทกระจุกตัวมี 1,865 เมกะวัตต์ และประเภทกระจายตัวมี 6,882 เมกะวัตต์ ดังนัน้ หากเปรี ยบเทียบกับ
กาลังผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวล 3,260 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2573 จะพบว่าชีวมวลประเภท
กระจุกตัวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามแผนดังกล่าวได้ จาเป็ นต้ องใช้ ชีวมวลประเภท
กระจายตัวร่ วมด้ วย ซึ่งศักยภาพรวมของชีวมวลทังสองประเภทคิ
้
ดเป็ น 2.7 เท่าของกาลังผลิตไฟฟ้ าตามแผนดังกล่าว
นอกจากนี ้การศึกษานี ้ยังพบว่าชีวมวลประเภทกระจุกตัวที่มีศกั ยภาพในการผลิตไฟฟ้ าสูงที่สดุ คือ แกลบ 714 เมกะวัตต์
ส่วนประเภทกระจายตัว คือฟางข้ าว 1,788 เมกะวัตต์ ซึ่ง ชีวมวลทังสองประเภทส่
้
วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน

คาสืบค้ น
ชีวมวล โรงไฟฟ้ าชีวมวล พื ้นที่เพาะปลูก ศักยภาพเชิงพื ้นที่
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ABSTRACT
The purpose of this study is to estimate the current spatial potential of biomass to produce electricity in
Thailand and to compare with the planned electricity capacity generated from biomass in 2030 which is the
end of Power Development Plan 2010 Revision 3. Biomass in this study is Thailand’s 5 economic crops; i.e.
rice, sugarcane, corn, potato, and palm; which can be categorized by its source into concentrated (i.e.
industrialized) type and spread type. The factors to be analyzed are cultivated area and the distance from
power line to small and very small biomass power plants, using geographic information system program. The
study found that most area in Thailand has potential of biomass for electricity generation, in which spatial
potential of concentrated biomass and spread biomass are 1,865 MW and 6,882 MW respectively. Therefore,
compared to electricity capacity 3,260 MW generated from biomass plan in 2030, it can be concluded that
concentrated biomass alone cannot respond to electricity capacity in such plan. Spread biomass is needed
and total potential of both biomass will be 2.7 times of planned electricity capacity. Besides, this study also
found that the concentrated biomass which has the most potential to generate electricity is rice husk (714 MW)
while the spread biomass is rice straw (1,788 MW) that exist mostly in North and Northeast area.
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1. บทนา
การพัฒนาของประเทศทังทางด้
้
านธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ ส่งผลให้ ความต้ องการการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดหาพลังงานไฟฟ้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการของประเทศ โดยจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย
(Power Development Plan; PDP) เป็ นระยะเวลา 10-20 ปี และมีการปรับปรุ งแผนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
เป็ นระยะๆ โดยมีแผนล่าสุดคือแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 (Power
Development Plan 2010-2030 Revision3; PDP 2010 Rev.3) [1] แผนนี ้มุ่งเน้ นการส่งเสริ มการใช้ พลังงานทดแทน
ให้ มากขึ ้นเพื่อเพิ่มแหล่งพลังงานภายในประเทศ และลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานหลัก อันได้ แก่ พลังงานจากเชือ้ เพลิง
ฟอสซิล โดยกาหนดสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกเป็ น ร้ อยละ 25 ภายในระยะ 10 ปี
ให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก [2] ปั จจุบนั ประเทศไทยใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลเป็ นหลัก
ในการผลิ ต ไฟฟ้ าของประเทศ คิ ด เป็ นร้ อยละ 84 ซึ่ ง เชื อ้ เพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ ใ ช้ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ แก่
ก๊ าซธรรมชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 71 ของกาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ และ ถ่านหิน คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของกาลังผลิตไฟฟ้ า
ของประเทศ [3] ในแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าจึงมีแนวทางลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานฟอสซิล และเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ า
ด้ วยพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ
ประเทศไทยมีพืน้ ฐานเป็ นประเทศเกษตรกรรมการใช้ ชีวมวลเหลือทิง้ จากการเกษตรในการผลิตไฟฟ้ าจึงเป็ น
ทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้ สงู การประเมินศักยภาพของชีวมวลเหลือทิ ้งจากการเกษตรจากพืชเศรษฐกิจของประเทศ
จึงเป็ นสิ่งที่ควรประเมินเพื่อให้ ทราบถึงศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล และเพื่อช่วยในการวางแผนและ
จัดการแนวทางการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศต่อไป การประเมินความเป็ นไปได้ ในการใช้ ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ า
Tibaet al.,2010. ทาการประเมินความเป็ นไปได้ ในการเลือกใช้ แหล่งพลังงานทางเลือกในประเทศบราซิลโดยใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรม ArcView3.2 และใช้ โปรแกรม GISA SOL 1.0 (Geographic Information System
Applied to Solar Energy) ในการประเมินทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ แหล่งพลังงานต่างๆ โดยศึกษาความเหมาะสมของ
พื ้นที่ที่ติดตัง้ ระยะห่างจากชุมชนชุดดิน และปริ มาณนา้ ของพืน้ ที่[4] ธเนศ., 2550. ศึกษาศักยภาพด้ านพลังงานจาก
ชีวมวลเหลือทิ ้งในประเทศไทยโดยครอบคลุมแหล่งพลังงานจากชีวมวลเพื่อให้ เพียงพอกับนโยบายการเพิ่มชีวมวลของ
ศึกษาสิ่งเหลือทิ ้งจากพืชชี วมวล 9 ชนิดและจากน ้าเสียอุตสาหกรรม 11 ประเภท พบว่าพลังงานจากชีวมวลของพืชมี
ศักยภาพสูงกว่าน ้าเสียจากอุตสาหกรรมประมาณ 4 เท่า ในขณะที่ยอดของอ้ อยและฟางข้ าวเป็ นสิ่งเหลือทิ ้งที่มีศกั ยภาพ
สูงสุดซึ่งพลังงานเหลือทิง้ จากพืชชี วมวลกระจายตัวมากอยู่ในกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคกลาง
ตามลาดับ ศักยภาพในการพัฒนาพลังงานเหลือทิ ง้ จากพื ชชี วมวลและนา้ เสียอุตสาหกรรมมี มากกว่าความต้ อง การ
พลังงานตามนโยบายด้ านพลังงานของประเทศที่ ร้ อยละ 8 ของแหล่งพลังงานของประเทศในปี พ.ศ. 2554 ถึง 2.5 เท่า [5]
ในการประเมินความเป็ นไปได้ ในการใช้ ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ าโดยประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าจากพื ้นที่เพาะปลูกซึ่ง
เป็ นแหล่งกาเนิดของชีวมวลชนิดต่างๆ
งานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษาศักยภาพชี วมวลเชิ งพืน้ ที่เพื่อผลิตไฟฟ้ าจากพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย ข้ าวโพด
มัน สาปะหลัง และปาล์ ม น า้ มัน โดยใช้ โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ ค วอนตัม (Quantum Geographic
Information System; QGIS) วิเคราะห์พื ้นที่ผ่านปั จจัยหลัก 2 ปั จจัยคือพื ้นที่เพาะปลูก และระยะห่างจากสายส่งไฟฟ้ า
พร้ อมทังศึ
้ กษาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 20 ปี เพื่อใช้ ร่วมกันในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
และข้ อจากัดของการใช้ ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ าสาหรับประเทศ
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2. วิธีการศึกษาและข้ อมูล
ในการศึกษานี ้เลือกใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจาลองพื ้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิ จ 5 ชนิดของ
ประเทศไทย ได้ แก่ ข้ าว อ้ อย ข้ าวโพด มันสาปะหลัง และปาล์มน ้ามัน จากข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน จาลองระบบสายส่ง
ไฟฟ้ าของประเทศไทยจากข้ อมูล ปี พ.ศ. 2552 ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และจาลองตาแหน่งโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากข้ อมูลจากข้ อมูลปี พ.ศ. 2552 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อวิเคราะห์หาพื ้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพในการนาชีวมวลที่ได้ ไปใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้ า
โดยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควอนตัม (Quantum Geographic Information System; QGIS) เป็ น
โปรแกรมที่ถกู พัฒนาโดย มูลนิธิ Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) ใช้ สาหรับจาลองแผนที่ จัดเก็บ รวบรวม
ค้ นหา ปรับแต่ง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที่ และแสดงผลเชิงพื ้นที่เพื่อให้ สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน [6]

3. การประเมินศักยภาพเชือ้ เพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า
การศึกษานี ้ทาการประเมินศักยภาพเชื ้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ าของประเทศโดยให้ ความสาคัญกับปั จจัย
หลัก 2 ปั จ จัย คือ พืน้ ที่ เพาะปลูก และขอบเขตพืน้ ที่ที่ มี ศัก ยภาพในการใช้ ชี วมวลเพื่อ การผลิต ไฟฟ้ า โดยข้ อ มูลพื น้ ที่
เพาะปลูกสามารถนาไปใช้ ในการคานวณหาปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ ปริ มาณชีวมวลแต่ละชนิดที่เกิดขึ ้น
และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าของชีวมวลตามลาดับข้ อมูลที่ใช้ ในการคานวณได้ แก่ พื ้นที่เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจ ผลผลิต
ของพืชแต่ละชนิดต่อพื ้นที่เพาะปลูก [7] ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ าของเชื ้อเพลิงชีวมวล [8] สัดส่วนชีวมวลที่เกิดขึ ้นต่อ
ผลผลิต ค่าความร้ อนต่อชีวมวล และสัดส่วนเหลือใช้ ของชีวมวล (Surplus Availability Factor; SAF) [9] ค่าคงที่ต่างๆ
แสดงใน ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าคงที่ที่ใช้ ในการคานวณหาศักยภาพของชีวมวล
ชนิดพืช

ผลผลิต/พื ้นที่
กิโลกรัม/ไร่

ข้ าวนาปี

404

ข้ านาปรัง

582

อ้ อย

10,905

ข้ าวโพด

650

มันสาปะหลัง

2,910

ปาล์มน ้ามัน

2,315

ชนิดชีวมวล
แกลบ
ฟางและใบข้ าว
แกลบ
ฟางและใบข้ าว
ชานอ้ อย
ยอดและใบอ้ อย
ซังข้ าวโพด
ลาต้ นข้ าวโพด
เหง้ ามัน
ลาต้ นมัน
ทะลายปาล์มเปล่า
ใยปาล์ม
กะลาปาล์ม
ก้ านและใบปาล์ม

ชีวมวล/ผลผลิต
กิโลกรัม/กิโลกรัม
0.226
1.190
0.226
1.190
0.303
0.204
0.189
0.892
0.091
0.121
0.215
0.149
0.130
0.272

SAF
สัดส่วน
0.493
0.684
0.493
0.684
0.207
0.986
0.670
1.000
0.980
0.407
0.584
0.134
0.037
1.000

ค่าความร้ อน/ชีวมวล
เมกะจูล/กิโลกรัม
14.40
13.80
14.40
13.80
7.53
16.15
16.78
16.01
16.11
15.59
16.32
17.25
18.53
16.03

ประสิทธิภาพ
ร้ อยละ
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ประเภท
กระจุก
กระจาย
กระจุก
กระจาย
กระจุก
กระจาย
กระจุก
กระจาย
กระจุก
กระจาย
กระจุก
กระจุก
กระจุก
กระจาย

แนวคิด ในการแบ่งประเภทชี วมวลตามลักษณะแหล่งกาเนิ ดคือ ชี วมวลประเภทกระจุกตัวจะถูก รวมรวมโดย
กระบวนการผลิตทางการเกษตร และอยู่ในมือของผู้ที่มีศกั ยภาพในการลงทุน (โรงงาน) จึงนับว่าเป็ นชีวมวลที่มีศกั ยภาพ

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
สูงกว่าในการผลิตไฟฟ้ า ส่วนชีวมวลประเภทกระจายตัวยังคงอยู่ในพื ้นที่เพาะปลูกหลังการเก็บเกี่ยวจึงนับว่ามีศกั ยภาพ
ในการนามาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้ าต่ากว่า ด้ วยสมมติฐานนีล้ าดับการใช้ เชือ้ เพลิงชี วมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ าจึงเลือกใช้ ชีวมวล
ประเภทกระจุกตัวก่ อน เมื่อ ศัก ยภาพของเชื อ้ เพลิงชี วมวลประเภทกระจุกตัว หมดลง จึง ใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวลประเภท
กระจายตัวในภายหลัง
ชีวมวลที่เกิดขึ ้นจากพืชเศรษฐกิจทัง้ 5 ชนิด จึงถูกแบ่งตามลักษณะแหล่งกาเนิด และการรวบรวม ดังนี ้
1. ชีวมวลประเภทกระจุกตัว คือชีวมวลที่ถกู รวบรวมจากพื ้นที่เพาะปลูกมายังโรงงาน ได้ แก่ แกลบ ชานอ้ อย
ซังข้ าวโพด เหง้ ามันสาปะหลัง ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และกะลาปาล์ม โดยชีวมวลประเภทนี ้สามารถนาไปใช้ งาน
ได้ ง่ายกว่าเนื่องจากถูกรวบรวมโดยกระบวนการผลิต
2. ชี ว มวลประเภทกระจายตัว คือ ชี ว มวลที่ยังคงอยู่ที่ พื น้ ที่ เพาะปลูก เมื่ อเกิ ด กระบวนการเก็ บ เกี่ ยว และ
กระบวนการผลิต ได้ แก่ ฟางข้ าว ยอดและใบอ้ อย ลาต้ นข้ าวโพด ลาต้ นมันสาปะหลัง ก้ านและใบปาล์ม
การจากัดขอบเขตพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการใช้ ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ า ถูกกาหนดจากการจัดทาแผนที่ 3 ชุดคือ
1. พื ้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด (ข้ าว อ้ อย ข้ าวโพด มันสาปะหลัง และปาล์มน ้ามัน)
2. แผนที่ระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ของประเทศไทย
3. แผนที่ตาแหน่งของโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็ก และโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมากที่มีอยูใ่ นปี พ.ศ. 2552
สมมติฐานของศักยภาพเชิงพื ้นที่คือ ข้ อจากัดของระยะทางในการขนส่งชีวมวล โดยจากัดขอบเขตพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
ในการนาเชื ้อเพลิงชีวมวลมาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้ าจากระยะห่างของระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ โดยสร้ างขอบเขต
พื ้นที่ล้อมรอบระบบสายส่งไฟฟ้ าทังระบบ
้
ด้ วยระยะทางที่ไกลที่สดุ ของโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กและเล็กมากที่มีอยู่เดิม
กับระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ โดยพื ้นที่เพาะปลูกที่อยู่ในขอบเขตที่สร้ างขึ ้นถือว่าสามารถใช้ ชีวมวลที่เกิดขึ ้น
ในการผลิตไฟฟ้ าได้ ส่วนพื ้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่สร้ างขึ ้นถือว่ามีอุปสรรคในการขนส่งชีวมวล และ
ไม่สามารถนาชีวมวลที่เกิดขึ ้นมาผลิตไฟฟ้ าได้ พื ้นที่ทงหมดของประเทศไทยถู
ั้
กแบ่งเป็ น 13 เขต โดยยึดหลักการแบ่งเขต
ตามเขตการจัดการไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ดังรูปที่ 1

4. ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพของชีวมวล
การศึกษานี ้ได้ จาลองแผนที่พื ้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด เพื่อหาศักยภาพของชีวมวลในการผลิตไฟฟ้ า และ
นาศักยภาพดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบกับการขยายตัวของกาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลตามแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการโรงไฟฟ้ าชีวมวลต่อไป โดยมี
แผนการขยายกาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวล 2,360 เมกะวัตต์ ในปี สิ ้นสุดแผน

4.1 การประเมินศักยภาพทัง้ หมด
ในการประเมินศักยภาพทัง้ หมดของเชื อ้ เพลิงชี ว มวลในการผลิต ไฟฟ้ า ได้ ให้ ความสาคัญ กับปั จจัย ด้ านพืน้ ที่
เพาะปลูกแต่เพียงเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานว่าชี วมวลที่เกิ ดจากพืน้ ที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิ จทัง้ 5 ชนิดของทัง้ ประเทศ
ถูกนามาใช้ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า การวิจยั นี ้พบว่าเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยรวมทังประเทศมี
้
ศกั ยภาพในการผลิตไฟฟ้ าทังหมด
้
8,928 เมกะวัตต์ โดยแยกเป็ นชีวมวลประเภทกระจุกตัวประมาณ 1,896 เมกะวัตต์ และประเภทกระจายตัวประมาณ
7,032 เมกะวัตต์
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การศึกษาศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย
ศักยภาพของชีวมวลประเภทกระจุกตัวของพืชเศรษฐกิจทัง้ 5 ชนิด แบ่งตามชนิดของชีวมวล มีดงั นี ้ ได้ แก่ แกลบ
718 เมกะวัตต์ ชานอ้ อย 557 เมกะวัตต์ เศษปาล์ม 256 เมกะวัตต์ เหง้ ามัน 241 เมกะวัตต์ และซังข้ าวโพด 124 เมกะวัตต์
พบว่าชีวมวลประเภทกระจุกตัวที่มีศกั ยภาพสูงสุดคือ แกลบ และ ชานอ้ อยตามลาดับ

รูปที่ 1 การแบ่งเขตการจัดการไฟฟ้ า 13 เขตย่อย
ศักยภาพของชีวมวลประเภทกระจุกตัวของพืชเศรษฐกิจทัง้ 5 ชนิด แบ่งตามเขตการจัดการไฟฟ้ ามีดงั นี ้ ภาคเหนือ
496 เมกะวัตต์ ภาคอีสาน 665 เมกะวัตต์ ภาคกลาง 419 เมกะวัตต์ ภาคใต้ 312 เมกะวัตต์ กรุ งเทพและปริ มณฑล 5 เมกะวัตต์
พบว่าภาคที่มีศกั ยภาพของชีวมวลประเภทกระจุกตัวสูงสุดคือ ภาคอีสาน และภาคเหนือตามลาดับ

4.2 การจากัดขอบเขตพืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพในการใช้ ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า
จากการวิเคราะห์แผนทีร่ ะบบสายส่งไฟฟ้ าประเภท 115 กิโลโวลท์ และตาแหน่งของโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็ก และ
เล็กมาก พบว่าโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กและเล็กมากที่มีระยะห่างจากระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ สูงที่สดุ คือ
โรงไฟฟ้ าชี วมวลขนาดเล็กมาก จากเชื อ้ เพลิงมันสาปะหลัง บริ ษัท โชคชัยสตาร์ ช จากัด ในจังหวัดอุทัยธานี เขตการจัดการ
ไฟฟ้ าเหนือ 3 โดยระยะห่างจากโรงไฟฟ้ าดังกล่าวถึงระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ คือ ประมาณ 61 กิโลเมตร
การจากัดขอบเขตพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้ า โดยทาระยะกันชน (Buffer Zone)
จากระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ เป็ นระยะ 61 กิโลเมตร เพื่อแสดงถึงพื ้นที่เพาะปลูกที่สามารถนาชีวมวลมาใช้
เพื่อผลิตไฟฟ้ าได้ ดังรูปที่ 2 จะเห็นว่าพื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศอยู่ในเขตกันชน มีเพียงภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง
บางส่วนที่ไม่อยูใ่ นเขตกันชน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าระบบสายส่งไฟฟ้ าที่มีอยูใ่ นปี พ.ศ. 2552 ครอบคลุมพื ้นที่เพาะปลูกเพื่อนา
ชีวมวลมาใช้ ผลิตไฟฟ้ า

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557

รูปที่ 2 ระบบสายส่งไฟฟ้ าและเขตกันชน

4.3 การประเมินศักยภาพเชิงพืน้ ที่
เมื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพื ้นที่ โดยใช้ พื ้นที่เพาะปลูกเฉพาะในเขตพื ้นที่กนั ชนเท่านันในการค
้
านวณหาศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้ าของชีวมวล พบว่าศักยภาพเชิ งพืน้ ที่ที่คานวณได้ มีค่าใกล้ เคียงกับศักยภาพจากพื ้นที่เพาะปลูกทัง้ หมด
เนื่องจากพืน้ ที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ ของประเทศอยู่ภายใต้ เขตกันชน ความแตกต่างของศักยภาพทัง้ หมดและศักยภาพ
เชิ งพืน้ ที่คือ ศักยภาพจากพืน้ ที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเหนือเขตกันชน ซึ่งมีศักยภาพรวม 180 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วย
ศักยภาพจากชีวมวลประเภทกระจุกตัว 30 เมกะวัตต์ และศักยภาพจากชีวมวลปประเภทกระจายตัว 150 เมกะวัตต์
โดยศักยภาพเชิงพื ้นที่มีรายละเอียดดังนี ้
รู ปที่ 3 (ก.) แสดงศักยภาพเชิ งพื ้นที่จากแกลบแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า โดยศักยภาพเชิงพืน้ ที่จากแกลบรวม
เท่ากับ 714 เมกะวัตต์ ซึง่ มีการกระจายตัวอยูม่ ากในเขตภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยเขตที่มีศกั ยภาพจากแกลบสูง 3 อันดับ
คือ เขตอีสาน2 เขตอีสาน3 และเขตเหนือ3 ตามลาดับ
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เมกะวัตต์

การศึกษาศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

กรุงเทพฯ

ใต้

ใต้

ใต้

กลาง

กลาง

กลาง

อีสาน

อีสาน

อีสาน

เหนือ

เหนือ

เหนือ

รูปที่ 3 (ก.) ศักยภาพเชิงพื ้นทีจ่ ากแกลบแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า
รูปที่ 3 (ข.) แสดงศักยภาพเชิงพื ้นที่จากชานอ้ อยแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ าโดยศักยภาพเชิงพื ้นที่จากชานอ้ อยรวม
เท่ากับ 550 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง โดยเขตที่มีศักยภาพจากแกลบสูง
3 อันดับคือ เขตเหนือ3 เขตกลาง3 และเขตอีสาน1 ตามลาดับ
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รูปที่ 3 (ข.) ศักยภาพเชิงพื ้นทีจ่ ากชานอ้ อยแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า
รู ปที่ 3 (ค.) แสดงศักยภาพเชิ งพื น้ ที่ จากซัง ข้ าวโพดแยกตามเขตการจัด การไฟฟ้ าโดยศัก ยภาพเชิ งพื น้ ที่ จาก
ซังข้ าวโพดรวมเท่ากับ 110 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการกระจายตัวมากในเขตภาคเหนือ โดยเขตที่มีศกั ยภาพจากซังข้ าวโพดสูง
ได้ แก่ เขตเหนือ2 และเขตเหนือ3 ตามลาดับ
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รูปที่ 3 (ค.) ศักยภาพเชิงพื ้นที่จากซังข้ าวโพดแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า

รู ปที่ 3 (ง.) แสดงศักยภาพเชิงพื ้นที่จากเหง้ ามันแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ าโดยศักยภาพเชิงพื ้นที่จากเหง้ ามัน
รวมเท่ากับ 236 เมกะวัตต์ ซึง่ มีการกระจายตัวมากในเขตภาคกลาง โดยเขตที่มีศกั ยภาพจากเหง้ ามันสูงได้ แก่ เขตกลาง2
เขตกลาง1 และเขตกลาง3 ตามลาดับ
60

50

เมกะวัตต์

40
30

20
10
0

กรุงเทพฯ

ใต้

ใต้

ใต้

กลาง

กลาง

กลาง

อีสาน

อีสาน

อีสาน

เหนือ

เหนือ

เหนือ

รูปที่ 3 (ง.) ศักยภาพเชิงพื ้นที่จากเหง้ ามันแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า

รู ป ที่ 3 (จ.) แสดงศักยภาพเชิ ง พื น้ ที่ จ ากเศษปาล์ ม แยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ าโดยศักยภาพเชิ ง พืน้ ที่ จ าก
เศษปาล์มรวมเท่ากับ 256 เมกะวัตต์ ซึง่ เกือบทังหมดของศั
้
กยภาพของเศษปาล์มอยูใ่ นภาคใต้
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รูปที่ 3 (จ.) ศักยภาพเชิงพื ้นที่จากเศษปาล์มแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า
รู ปที่ 4 (ก.) แสดงศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลประเภทกระจุกตัวของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด แยกตามชนิดของพืช
และเขตการจัดการไฟฟ้ า โดยศักยภาพเชิ งพืน้ ที่ของชี วมวลประเภทกระจุกตัวทั ง้ หมดคือ 1,865 เมกะวัตต์ แจกแจง
ศักยภาพของชีวมวลแต่ละชนิดตามลาดับดังนี ้
1.) แกลบซึง่ เป็ นชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูงสุด 714 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่มีการกระจายตัวอยู่ในภาคอีสาน และ
ภาคเหนือ สูงสุดใน เขตอีสาน 2 เท่ากับ 154 เมกะวัตต์
2.) ชานอ้ อยมีศักยภาพ 550 เมกะวัตต์ และกระจายตัวทัง้ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง โดยมี
ศักยภาพสูงที่สดุ 112 เมกะวัตต์ ในเขตเหนือ 3
3.) เศษเหลือทิ ้งจากปาล์มน ้ามันมีศกั ยภาพ 256 เมกะวัตต์ เกือบทังหมดของพื
้
้นที่เพาะปลูกปาล์มอยูใ่ นภาคใต้
4.) เหง้ ามันมีศกั ยภาพรวม 236 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่มีการกระจายตัวในภาคกลาง
5.) ซังข้ าวโพดมีศกั ยภาพต่าที่สดุ เท่ากับ 110 เมกะวัตต์ ซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นเขตภาคเหนือ
ศักยภาพของชี วมวลแต่ ละชนิ ดสามารถน าไปช่ วยในการวางแผนสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวลได้ โดย
ควรสนับสนุนงานวิจัยหรื อโครงการโรงไฟฟ้ าจากแกลบ และชานอ้ อยก่อนเป็ นอันดับต้ น เนื่องจากเป็ นชนิดของชี วมวลที่มี
ศักยภาพสูง โดยศักยภาพของชีวมวล 2 ชนิดนี ้รวมคิดเป็ น ร้ อยละ 67.8 ของศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลประเภทกระจุกตัว
ทังหมด
้
เขตการจัด การไฟฟ้ าแต่ละเขตมี ลัก ษณะการใช้ พื น้ ที่ แ ตกต่า งกัน ส่ง ผลให้ ศัก ยภาพของชี ว มวลแต่ ละเขตมี
ความแตกต่างกันตามสถาพของพื ้นที่เพาะปลูก โดยเมื่อพิจารณาผลในรายเขตพบว่า
เขตเหนือ 1 แม้ จะมีศกั ยภาพโดยรวม 52 เมกะวัตต์ ถึงโดยรวมแล้ วจะมีศกั ยภาพน้ อยกว่าเขตอื่น แต่ศกั ยภาพ
ส่วนมากมาจากแกลบซึง่ คิดเป็ น ร้ อยละ 62.8 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
รองลงมาคือ ซังข้ าวโพด ร้ อยละ 29.5 ทาให้ ง่าย
ต่อการจัดการเพราะมีความหลากกลายค่อยข้ างต่า
เขตเหนือ 2 มีศักยภาพรวม 180 เมกะวัตต์ โดยมีชีวมวลที่มีศักยภาพสูง 2 ชนิด คือ แกลบ ร้ อยละ 45.9 และ
ชานอ้ อย ร้ อยละ 30.5 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
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เขตเหนือ 3 มีศกั ยภาพรวม 250 เมกะวัตต์ โดยมีการกระจายตัวของศักยภาพตามชนิดชีวมวลคล้ ายกับเขตเหนือ 2
ประกอบด้ วย ชานอ้ อย ร้ อยละ 44.8 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
แกลบ ร้ อยละ 37.9 และซังข้ าวโพด ร้ อยละ 12.5 ของ
ศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตอีสาน 1 มีศกั ยภาพรวม 228 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ แกลบ ร้ อยละ 46.5
และชานอ้ อย ร้ อยละ 38.1 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตอีสาน 2 มีศกั ยภาพรวม 219 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ แกลบ ร้ อยละ 70.3
และชานอ้ อย ร้ อยละ 22.7 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตอีสาน 3 มีศกั ยภาพรวม 204 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ แกลบ ร้ อยละ 51.2
และชานอ้ อย ร้ อยละ 34.6 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตกลาง 1 มีศกั ยภาพรวม 141 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ แกลบ ร้ อยละ 38.2
และเหง้ ามันสาปะหลัง ร้ อยละ 37.2 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตกลาง 2 มีศักยภาพรวม 98 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชี วมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ เหง้ ามันสาปะหลัง
ร้ อยละ 57.3 และชานอ้ อย ร้ อยละ 21 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตกลาง 3 มีศกั ยภาพรวม 174 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ ชานอ้ อย ร้ อยละ 55.4
และเหง้ ามันสาปะหลัง ร้ อยละ 23.6 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตใต้ 1 มีศกั ยภาพรวม 111 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง 2 ชนิด คือ เศษปาล์ม ร้ อยละ 58.8
และชานอ้ อย ร้ อยละ 22.8 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตใต้ 2 มีศกั ยภาพรวม 174 เมกะวัตต์ โดยเกือบทังหมดมาจากศั
้
กยภาพของเศษปาล์ม คิดเป็ น ร้ อ ยละ 96.4 ของ
ศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตใต้ 3 มีศกั ยภาพรวม 26 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยชีวมวล 2 ชนิด คือ แกลบ ร้ อยละ 51 และเศษปาล์ม ร้ อ ยละ
49 ของศักยภาพทังหมดในเขต
้
เขตกรุงเทพและปริ มาณฑลเป็ นเขตที่มีศกั ยภาพต่าที่สดุ โดยศักยภาพทังหมดมี
้
เพียง 4.7 เมกะวัตต์ ซึ่งทังหมดมา
้
จากแกลบ
จากศัก ยภาพของชี ว มวลประเภทกระจุกตัวแต่ละชนิด สามารถใช้ เ พื่อ เป็ นแนวทางในการสนุบสนุน โครงการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลทังในภาพรวมของประเทศ
้
และในรายเขตการจัดการไฟฟ้ า โดยแนวทางการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ า
ชีวมวลมีดงั นี ้
1. สนับสนุนงานวิจยั หรื อโครงการโรงไฟฟ้ าจากแกลบ และชานอ้ อยก่อนเป็ นอันดับต้ น เนื่องจากเป็ นชนิดของ
ชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูง โดยศักยภาพของชีวมวล 2 ชนิดนี ้รวมคิดเป็ น ร้ อยละ 67.8 ของศักยภาพเชิงพื ้นที่
ของชีวมวลประเภทกระจุกตัวทังหมด
้
2. สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีมากในเขตการจัดการไฟฟ้ าของแต่ละเขต
3. ควบคุมกาลังผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชีวมวลตามศักยภาพที่คานวณได้ เพื่อลดการแย่งทรัพยากรชีวมวล
รูปที่ 4 (ข.) แสดงศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลประเภทประจุกตัว และกระจายตัวแยกตามเขตการจัดการไฟฟ้ า
แสดงให้ เห็นว่าศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลประเภทกระจายตัวจากการคานวณมีสงู กว่าศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวล
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รูปที่ 4 (ก.) ศักยภาพของชีวมวลประเภทกระจุกตัว

รูปที่ 4 (ข.) ศักยภาพของชีวมวลทังหมด
้

ประเภทกระจุกตัวอย่างมาก ถึงแม้ ว่าพลังงานที่ได้ ของชีวมวลประเภทกระจุกตัวจะสูงกว่าชีวมวลประเภทกระจายตัว
เนื่องจาก
1.) สัดส่วนชีวมวลที่เกิดขึ ้นต่อผลผลิตของชีวมวลประเภทกระจายตัวส่วนมากมีคา่ สูงกว่าชีวมวลประเภทกระจุกตัว
2.) สัดส่วนเหลือใช้ ของชีวมวลประเภทกระจายตัวมีคา่ สูงกว่า เนื่องจากมีการนาไปใช้ น้อย
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4.4 ผลเปรี ยบเทียบศักยภาพชีวมวล
การศึกษานี ้สามารถคานวณหาศักยภาพเชิงพื ้นที่ของเชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทกระจุกตัวจากพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด
รวม 1,865 เมกะวัตต์ เมื่อ เทียบกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3
ซึ่งวางแผนในการขยายกาลัง ผลิตไฟฟ้ าจากเชื อ้ เพลิงชี วมวลเท่ากับ 3,260 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2573 พบว่าลาพัง
ศักยภาพเชิงพื ้นที่ของเชือ้ เพลิงชีวมวลประเภทกระจุกตัวเพียงประเภทเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการการ
ขยายกาลังผลิตตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศในอนาคตได้ ถึงแม้ ว่าจะใช้ ศกั ยภาพเชิงพื ้นที่จากเชื ้อเพลิง
ชีวมวลประเภทกระจุกตัวจนครบแล้ ว ยังขาดดกาลังผลิตไฟฟ้ าอีก 1,395 เมกะวัตต์
ศักยภาพเชิงพื ้นที่ของเชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทกระจายตัวจากพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด รวม 6,882 เมกะวัตต์ เมื่อรวม
กับศักยภาพเชิงพื ้นที่ของเชือ้ เพลิงชีวมวลประเภทกระจุกตัว จะมีศกั ยภาพรวม 8,747 เมกะวัตต์ พบว่าถ้ าใช้ ศกั ยภาพ
เชิงพื ้นที่โดยรวมทังจากชี
้
วมวลประเภทกระจุก และกระจายตัว จะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการตามแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้ าได้ และมีศกั ยภาพโดยรวมสูงกว่าความต้ องการกาลังผลิตไฟฟ้ าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าประมาณ
2.7 เท่า

5. สรุ ปผล
ผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื ้นที่ของชีวมวลสาหรับผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยพบว่าข้ อจากัดของระยะห่างระหว่าง
ระบบสายส่งไฟฟ้ าขนาด 115 กิโลโวลท์ กับพืน้ ที่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทัง้ 5 ชนิด ไม่เป็ นอุปสรรคในการนาเชือ้ เพลิง
ชีวมวลมาใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า เนื่องจากระยะกันชนจากระบบสายส่งไฟฟ้ าคลอบคุมพื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศ โดยพื ้นที่
ที่อยูน่ อกเหนือเขตกันชนส่วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณตอนเหนือของภาคเหนือ และทิศตะวันออกของภาคกลาง
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 มีการวางนโยบายในการขยาย
กาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลจนถึงปี พ.ศ. 2573 เมื่อเปรี ยบเทียบกับศักยภาพเชิงพื ้นที่ของเชื ้อเพลิงชีวมวลเฉพาะ
ประเภทกระจุกตัวพบว่า ชีวมวลประเภทกระจุกตัวเพียงประเภทเดียวไม่สามารถรองรับการกาลังผลิตดังกล่าว จาเป็ น
ต้ องใช้ ชีวมวลประเภทกระจายตัวร่ วมด้ วย ซึ่งเมื่อใช้ ชีวมวลทัง้ 2 ประเภท พบว่าศักยภาพเชิงพื ้นที่ของเชื ้อเพลิงชีวมวลมี
มากกว่ากาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลตามแผน หรื อประมาณ 2.7 เท่า
ผลการศึกษาพืน้ ที่เพาะปลูกของพืชทัง้ 5 ชนิด ในแต่ละเขตการจัดการไฟฟ้ าสามารถนามาเป็ นแนวทางในการ
สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลรายย่อยได้ ใน 3 ลักษณะคือ
1. สนับสนุนงานวิจยั และโครงการโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูงของประเทศ ได้ แก่ แกลบ และชานอ้ อย
2. สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีศกั ยภาพสูงในพื ้นที่ เช่นสนับสนุนโรงไฟฟ้ าจากเศษปาล์มใน
ภาคใต้ สนับสนุนโรงไฟฟ้ าจากเหง้ ามันในภาคกลาง เป็ นตัน
3. ควบคุมโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลไม่ให้ มีสงู เกินกว่าศักยภาพในพื ้นที่ ซึ่งจะนาไปสูก่ ารใช้ ชีวมวลอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัยนี ไ้ ด้ รั บการสนับ สนุน จากโครงการส่งเสริ ม การวิ จัยในอุด มศึกษาและการพัฒ นามหาวิท ยาลัยวิจัย
แห่งชาติของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี งบประมาณ 2553-2554 (รหัสโครงการ EN1184B)
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